Fagersanna IF inbjuder er till

Hantverkscupen
10-12 augusti 2007

7-mannafotboll för pojkar födda 1997.

En cup utöver det vanliga!

Vi sponsrar Hantverkscupen 2007
Tibro Buss AB, Intersport, Lundbergs möbler, Hemglass.
Hantverkscentrum i Tibro AB, Pååls bröd,
KL-Livs, AT Tryck, Odal butik.

Fagersanna IF:s ungdomssektion har nöjet att inbjuda just Ert P 97-lag
till Hantverkscupen vår 7-mannaturnering.
Inbjudan har gått ut till de lag som deltog 2006, samt ytterligare några lag som visat intresse.
Inbjudna lag i första vändan är:
Västra Frölunda IF, Borås AIK, IFK Göteborg, IFK Kumla, Örebro SK, Hammarby IF, IF Heimer, Onsala BK, Holmalunds IF, Reymersholms IK, Falköpings FK, Brommapojkarna och Fagersanna IF

Årets Hantverkscup invigs 10/8 kl 19.00.
Alla lag skall ha anlänt senast kl 17.00 för utkvittering av nycklar och inkvartering i respektive boende.
Efter invigningen kl 19.00 kommer era lagvärdar att ta hand om barnen i respektive lag för att lära känna
dom och för att se till att de får lite käk i sig.
Lagvärdarna följer ert lag under hela cupen och hjälper till och stöttar där det behövs.
Ledarna inbjuds till ledarkväll vid Örlens strand, där vi informerar om helgens program, lär känna varandra och äter lite gott käk tillsammans.
Helgen kommer att bjuda på fotboll naturligtvis, men också en lekfull kamp mellan lagen i vår traditionella dyngkärrekörning som ni förstås inte får missa, eller hur? Ni kör naturligtvis med riktig dynga i
kärran! Vi kommer också att arrangera kanotrally mellan lagen i någon av sjön Örlens badvikar. Hur är
det med paddlingskunskaperna? Dessa två arrangemang kallar vi för kämpalekar, inte tävlingar.
Kämpa på och ha roligt är huvudmeningen med dessa lekar.

Fotbollsturneringen spelas på våra fina gräsplaner med gruppspel under lördagen i 2 grupper. Grupp 1
spelar fotboll på förmiddagen och har kämpalekar på eftermiddagen och grupp 2 gör vice versa. Matcherna spelas 2 x 15 minuter med 5 matcher under lördagen.
Lördagen avslutas med underhållning och tävlingar direkt från scenen vid vår förläggning.
Ni själva medverkar i vår kampsångstävling som brukar vara kvällens höjdpunkt.
Allt ifrån avancerat tung-gung med eget komp till enkla hejarramsor har förekommit genom åren. Vässa
pennorna och öva upp sångrösterna!

Skador kan tyvärr inträffa, därför har vi sjukvårdare på
plats. Här plåstras en Frölundakille om

V:a Frölunda Tigrar vann cupen förra året efter att ha besegrat
IFK Kumla i finalen.

Söndagens cupspel består av:
A-slutspel, där 1:an t om 4:an i varje grupp, spelar från kvartsfinal och uppåt.
B-slutspel, 5:an och 6:an i varje grupp, spelar semifinal och final.
Alla spelar minst 2 matcher på söndagen, eftersom vi spelar om alla platser i båda grupperna.
Avslutning med prisutdelning sker direkt efter finalen ca kl. 13.30.
Samtliga måltider inklusive mellanmål från kvällsmaten på fredagskvällen till ett lättare lunchpaket på
söndagen ingår i priset
Boendet blir lagvis med golvförläggning, medtag madrass, sovsäck, kudde eller motsvarande.
Fagersanna är beläget vid den vackra sjön Örlen och ni kommer att bo alldeles i närheten av någon av
badplatserna så tag med er badkläderna, ni kommer att få tid att bada.

Anmälningsavgift: 600 kr/lag. Anmälan är bindande. Avgift återfås ej.
Anmäl ert lag på bifogad postgiroblankett. Pg 66 21 44-5
Glöm ej fylla i namn, adress och telefonnummer till er kontaktman/kvinna.
Tänk på att antalet deltagande lag är begränsat till 12 inkl värdlaget. Anmäl er snarast, dock senast 15 januari då ytterligare inbjudningar går ut till intresserade lag.
Deltagaravgift
Deltagaravgift: 550 kr/deltagare. Vi har satt ett rekommenderat max antal deltagare inkl. ledare till 20
personer. Det går att komma fler, men hör av er så vi kan ordna större förläggning.
Deltagaravgiften skall vara oss tillhanda 1 juni 2006. Inbetalningskort kommer med det utskick som ni
får när ni anmält er, detta innehåller också mer detaljerad information om cupen.

Onsala BK vann kampsångtävlingen

Alla domare tas från HjoTiBorgs fotbolldomarklubb.

Priser
Samtliga deltagare får minnesplakett, dessutom utdelas ett antal individuella priser och lagpriser ut, i kanotrally, dyngkärrekörning, kampsångstävling mm.

Cupen är sanktionerad av Västergötlands FF och Svenska FF och spelas enligt SvFF:s regler för 7mannafotboll.
Ta gärna kontakt med er förenings lagledare från Hantverkscupen 2006 för referenser.
Frågor?
Ring Ingemar Berg på telefon: 0504-205 43, säkrast efter kl. 16.00.
Maila går också bra på e-postadress: info@fagersannaif.com

Info också på vår hemsida där det finns bilder från tidigare cuper.

www.fagersannaif.com
Vi sätter barnen i centrum!
Kvalitet och glädje är vårt motto!

Välkomna till cupen
utöver det vanliga!!

Hantverkscupen 2007
Hälsar cupkommittén och Fagersanna IF:s ungdomssektion

